November 2015
Kære andelshavere
Endnu en sejlsæson er slut og vinteren står for døren. Vi håber, at I alle har fået nogle gode stunder på vandet
i den nu forgangne sæson.
I uge 36 lykkedes det endelig for os, at få gennemført reparationsarbejdet på de skader som stormen ”Bodil”
(december stormen 2013) anrettede på vores moler. Det var Gudsø Entreprenør Forretning A/S der forestod
arbejdet, som blev udført i tæt koordinering med Hans Poulsen fra VSL. En del af opgaven var at løfte de sten
som var rullet ned i vandet tilbage på molen, men der blev også placeret ikke mindre end 165 tons nye sten.
En del af de nye sten er placeret ved molehovederne hvilket har forstærket dem men også givet bedre
beskyttelse i havnen ved nord vestlig vindretning. Arbejdet kom i alt til at koste kr. 91.630,00 incl. moms hvilket
er lidt mindre end vi havde budgetteret.
Fra bestyrelsen vil vi gerne rette en varm tak til Hans Poulsen, der har ydet en stor og kompetent indsats i
både forberedelsen og gennemførelsen af arbejdet. For dem som ikke kender Hans kan det oplyses, at han
har et livs erfaring i at bygge broer og havne mm.

Køb og salg af andele
Indtil nu er der i 2015 handlet 8 andele og aktuelt har vi yderligere 3 andele der er sat til salg. Status er
således, at vi har en venteliste på at få solgt andele. Imidlertid mærker vi stigende interesse for at få plads i
havnen og vi har kontakt med flere som pt. ligger i Roskilde - men som gerne vil til Veddelev.
Vi har endvidere kontaktet de største lokale ejendomsmæglere i Roskilde og gjort opmærksom på
mulighederne for at købe havneplads i Veddelev da det sikkert vil interesserer tilflyttere til Roskilde.

Måling af El-forbrug
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi i løbet af sommeren gennemført nogle kontrol målinger af
strømforbruget på en række både. Målingen har vist, at der er meget stor forskel på hvor meget strøm der
forbruges. De fleste både trækker kun 1-2 kW i døgnet når der er tilsluttet strøm, men vi har også målt både
hvor forbruget har været ca. 9 kw hvilket svare til ca. kr. 30,- i døgnet.
Den nuværende beregning af havnekontingent tager ikke højde for en så varieret fordeling af strømforbruget
og derfor vil vi i bestyrelsen komme med et oplæg til justeret afregning på næste ordinære generalforsamling.

Næste ordinære generalforsamling
Til orientering planlægger vi at holde næste generalforsamling torsdag d. 14. april 2016 kl. 18.
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